ВОДАЧ
За онези, които са наляво, за да
преминете през
Голямата скръб

СЛЕД RAPTURE
На истински църква
Много истински християни са дълбоко
обезпокоени от онези, които ще бъдат
оставени да пострадат в "голяма скръб
ония", след като на Господа Исуса
Христа призова истинската му църква,
за да се срещнат с него във въздуха.
Тази среща е посочена като rapture.
Ние не вярваме, че втори шанс, но
вярваме, че спасение ще бъдат
предложени на лице до смъртта си.
Възможност за спасение по време на
скръб е само за продължаване на
сегашната възможност сега предлагат
да приемат Господ Исус като спасител.
Вяра в atoning работата на Христос е
само
надежда
за
загубена
човечеството, продаден под греха,
преди или след rapture.
Това съобщение е особено за онези,
които са напуснали, след rapture, в
голяма скръб ония (матово. 24:21), и
нейната цел е да носят свидетел че
писанията учите на това, че дори и след
това много ще бъдат запазени като
живота си като мъченици (Rev. 7:13 и
14) и ще излезе с окончателен "Doom")
на вечния езеро на пожар (Rev. 20:15)

Бог" от земята, за да слава. И двете
живите вярващите и на мъртви в Христа
(които са били повдигнати от мъртвите)
са били уловени до отговарят на
Господа във въздуха, в съответствие със
следните писанието:

удоволствие да търси и други
греховете.
Отделни
сами
бога
абсолютно, и да се стреми към
прочистване от да повярваш в кръвта на
Христос която е проливана от Calvary за
опрощаване на греха (Джон 3:16)

"За това ние ви казвам с думата на
Господа, че ние, са живи и остават
рече: идването на Господа, не
възпрепятства които са им да заспи.
За господа себе си, ще се спускат от
небето с изкрещявайте, с глас на
архангел Михаил, и с "Тръмп на Бога; и
мъртвите в Христа се повишава
първо: след това ние, са живи и
остават се заплитайте заедно с тях
в облаци, да отговарят на Господа на
въздух: и така, ние досега се с
Господа"
(I Солунци 4:е с 15-17 процента поголямо )

"За всяко лице трябва да разчита на
името на Господа, се запомня" (Rom.
10:13)

Сега, след като rapture, истински църква
(всички вярващи и последователи на
Господа Исуса Христа) е било взето от
земята, правомощията на Сатана ще
имат пълна люлеене, но е ужасно,
коитo скръб ще се проведе по време на
жители на земята (юдеин и Gentile) ще
пострада много.

ЗА онези, КОИТО СА ЛЯВО:

На живо за Христа сега, по силата на
царуването на antichrist, и да признае
Исус като вашия Господ и спасител, че
може да избягате от вечната damnation
на пъкъла, ще ви струва си живот. Но
спасение все още е обещал на онези,
които са привременни до самия край
(матово. 24:13)

Голямото СЪБИТИЕ гадае в светите
писания) (Библията) и която се смята и
поучаваше от евангелистки и истински
кръв на закупени орган на Христос
относно "rapture на църква на живия

Тези, които са записани от голяма скръб
ония са описани в Rev. 7:14, като
"опрали дрехите си, и са ги избелили в
кръвта на Агнето." Ви халати се
оцветяват с неверие, WORLDLINESS,

Изследване на библейски сериозно
докато имате, и запаметите възможно
най-много, преди да е взето от вас.
На antichrist ще бъде голямо световната
диктатор; той ще принудят мъже за
износване неговата марка, и му се
поклонят и неговия образ.
ДА ОТКАЗВАТ марката и ОТКАЗВАТ ДА
СЕ поклонят НА ANTICHRIST или
имиджа си на всяка цена (Rev. 13:Е с 1517 процента по-голямо ). Тя е далеч подобре да пострада за малко докато
сега, и във възможно най-кратък срок
да бъда с Христа, отколкото да избягат
страданието на добив на звяра и
страдат на пъкъла на пъкъла завинаги
(Rev. 14:11)
Се на добра кураж. Задръжте бързо
Божието слово. Се вид на юдеин. "Той
каза, че се тегля рече: края, същата се
запаметяват" (матово. 24:13)
Нформационната брошура е писмено,
въпреки че rapture е имало и Господ е
призовал истинската му църква от този
свят. Може би дори и сега като вие
четете това, rapture е история, и вие сте
наляво. Поглед към него, Исус Христос
за сила и смелост да пострада за Него,
защото той вреди за вас дори до смърт.
Библията носи свидетелство, че по
време на този период можете да нито
купува, нито продават без белега на

звяра, и това ще донесе големи
страдания и смърт на онези, които
отказват знак. Но той получи ЗНАК Е
ETERNALLY DAMNED И гнева НА на
живия Бог системата Safe Harbor
Framework НА НЕГО.

Дали RAPTURE е извършено или е все
още бъдеще, когато четете това
съобщение

ПРИЕМЕТЕ Исус Христос СЕГА
Като персонална спасител, като вярват,
че той загина и хвърли кръвта му за вас.
Се предадат изцяло да го. Съвестно
бдете и молете се, и свидетел за него до
идва. (Luke 21:34-36). Прочетете Джон
3:16 и 3:36.
"Ако не ще спасиш изповяда с устата
ти, Господа Исуса [като спасител], и
ще бъдеш вярваме в сърцето ти, Бог
го възкреси от мъртвите, ще се
спасиш" (Римляни 10:9)
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